
Paper 3: Cybersecurity human factor: lessons from the pentagon 

Platleggen van websites  stelen van vertrouwelijke informatie 

Iedereen met een computer wordt wel eens geconfronteerd met deze computerproblemen  wat 

doen we eraan? 

Antivirus installeren  dit is de eerste stap naar meer cyberbeveiliging = een goede oplossing voor 

individuen, MAAR wat doen grote bedrijven? 

Deze worden steeds vaker en vaker geconfronteerd met cyberaanvallen  enige oplossing om te 

voorkomen dat vertrouwelijke informatie gestolen wordt = betere technologie uitvinden (bv: 

krachtigere antivirussen)  is dit de enige oplossing? 

Belangrijke les van het leger: technische upgrades & minimaliseren van menselijke fouten zijn zeer 

belangrijk  het zijn net die fouten die hackers de ruimte geeft om toegang te krijgen tot onze 

systemen. Voorbeelden van deze fouten: 

 Mislukte oplossingen die gemaakt zijn om kwetsbaarheden op te lappen in verouderde 

systemen 

 Verkeerd geconfigureerde instellingen 

 Schending van de standaardprocedures  

 … 

 

Hyman Rickover = ‘Father of the Nuclear Navy’: 

Militaire aanpak om cyberaanvallen tegen te gaan  meer richten op de menselijke factor 

Doel: manier zoeken om menselijke fouten zo laag mogelijk te houden 

Aanpak: bemanningsleden aan boord van nucleair aangedreven schepen goed opleiden om fouten te 

voorkomen + afwijkingen opsporen en te corrigeren (op een correcte wijze)  

 

Ministerie van defensie ( staat in voor de beveiliging van het internet): 

Ook zij gingen zich richten op zowel de technische als de menselijke factor: 

 Technisch vlak: 7 miljoen apparaten onderbrengen als 1 geheel  meer dan 15.000 

netwerkcompartimenten (die voordien bestuurt werden door verschillende administratoren 

met verschillende configuratiemethoden) werden geïntegreerd en gestandaardiseerd onder 

de naam ‘Joint Information Environment’. Hierdoor werd er een geheel van strikt opgeleide 

elite netwerkverdedigers gecreëerd die een hogere cyberveiligheid en hogere efficiëntie 

moesten garanderen  

 

Is die menselijke factor dan zo belangrijk om al die moeite te doen? 

Ja, meerdere studies geven aan dat de meeste aanvallen kan voorkomen worden door simpelweg 

gekende problemen effectief op te lossen en te verzekeren dat beveiligingsconfiguraties correct zijn 

opgesteld. Om er voor te zorgen dat de menselijke fouten zo goed mogelijk worden geminimaliseerd 

 creëren van high-reliability organizations 



High-reliability organizations: 

 Organisaties waar een hoge performantie een vereiste is  menselijke fouten elimineren 

 Als er toch fouten zijn  deze onder controle houden 

 Deze organisaties hebben veel zelfkennis met betrekking tot hun eigen problemen 

 Ze moeten voldoen aan hoge principes en standaarden 

 Duidelijkheid in wie welk niveau van verantwoordelijkheid heeft 

 24/24 en 7/7 aandachtig zijn  kijken naar kernpunten waar faling eventueel kan ontstaan 

6 principes om tot zo’n high-reliability organization te komen: 

1. Integriteit 

2. Diepte van kennis 

3. Naleving van de procedures 

4. Krachtige back-up  

5. Aannemen van een vragende houding 

6. Behouden van formaliteit in de communicatie 

Transformatie van een organisatie tot een high-reliability organization: 

Deze verschilt tussen elke organisatie  leiders moeten rekening houden met 2 factoren: 

1. Soort bedrijf + kwetsbaarheidsgraad tegenover cyberaanvallen 

2. Aard werknemers 

 Makkelijker om een regel gebonden cultuur te creëren voor netwerkadministratoren en 

cyber beveiligend personeel  

Om deze 6 principes binnen de muren van de organisatie te krijgen  maatregelen die leiders 

kunnen nemen om deze makkelijker te integreren: 

1. Leiding nemen 

2. Iedereen aansprakelijk maken 

3. Creëren van uniforme standaarden en centraal beheerde training 

4. Dubbele formaliteiten met een krachtige back-up 

5. Het elimineren van de angst voor eerlijkheid 

6. Gevolgen van oneerlijkheid laten toenemen 

Als deze 6 principes optimaal zijn geïntegreerd  high-reliability organization hebben  gevolg: % 

cyberaanvallen verlaagd. MAAR verbetering is nog mogelijk, want het creëren van zo’n high-

reliability organization is enkel mogelijk als we aannemen dat de werknemers geheel objectief te 

werk kunnen gaan  dit ligt niet in onze aard  we zijn subjectieve wezens, hoewel de militairen 

zijn zodanig gedrild dat ze een objectieve kijk hebben.  

Dit kunnen we niet mogelijk achten voor werknemers  als bedrijf nooit de perfectie van de high-

reliability organization kunnen bereiken  ook kijken naar andere mogelijkheden om de 

cyberbeveiliging te garanderen (die meer geschikt is voor de bedrijfswereld).  

 

 

 



Al deze principes werden opgesteld door het leger en dus aangepast aan hun noden  kunnen wij 

(als bedrijf) deze zomaar overnemen? 

 De formaliteit in de communicatie: 

Collega’s op afstand houden  geen goede relaties  geen samenwerking of belemmering 

van de samenwerking OF de motivatie om te blijven werken te doen dalen 

 Aannemen van een vragende houding: 

Niet bevorderend voor het aangaan van overeenkomsten met andere bedrijven  ze 

berusten grotendeels op onvoorwaardelijk vertrouwen 

 High-reliability zone bestaat uit een aantal elite cyberverdedigers  is het nodig dat 

iedereen in dit bedrijf deze vaardigheden heeft of enkel aparte eenheid hebben die zich 

hierin specialiseert? 

 

Conclusie: 

Menselijke factor is even belangrijk als de verbetering van de technologie voor de cyberverdediging, 

MAAR we moeten rekening houden dat de oplossing die het leger ons biedt, niet altijd compatibel is 

voor de bedrijfsorganisaties  ze kunnen wel elementen overnemen, MAAR moeten nog steeds 

uitkijken naar andere, eventueel betere methoden voor de bedrijfswereld 

 

  


